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                                                              เรือ่งท่ี 5 ทรพัยากรน ้า 

                                         ใบความร ูท่ี้ 5.1 ทรพัยากรน ้า 

1. สมบติัและความส าคญัของน ้า  
 โลกประกอบดว้ยพื้นน ้าประมาณ 3 ส่วน (71%) และพื้นดิน 1 ส่วน (ประมาณ 29%) โดยส่วนท่ีเป็นพื้น
น ้า แบ่งออกเป็นน ้าทะเลและมหาสมุทร 97% , ธารน ้าแขง็และภูเขาน ้าแขง็ 2% ท่ีเหลืออีกเพียงหน่ึง คือ น ้าจืด ท่ีใช้
ในการอุปโภคบริโภคของส่ิงมีชีวติต่าง ๆ ไดแ้ก่ คลอง บึง ทะเลสาบ แม่น ้า บ่อน ้า รวมทั้งน ้าท่ีอยูใ่ตดิ้นดว้ย 
 1) สมบัติของน า้ : น ้ามีสมบติัในการรักษาระดบั มีรูปร่างเหมือนภาชนะท่ีบรรจุ และไหลจากท่ีสูงสู่ท่ีต ่า
เสมอ นอกจากนั้น น ้ายงัเปล่ียนสถานะไดท้ั้ง ของแขง็ ของเหลวและแก๊ส 
             2) ความส าคัญของน ้าในส่ิงมีชีวติ : ส่ิงมีชีวติทุกชนิดตอ้งการน ้าในการด ารงชีวิต ร่างกายมนุษยมี์น ้าเป็น
องคป์ระกอบ 65% หรือประมาณ 2 ใน 3 ของน ้าหนกัตวั  
             3) ความส าคัญของน ้าต่อสภาพอากาศ : น ้ามีอิทธิพลต่อสภาพอากาศของโลกอยา่งมาก น ้าท าใหอ้ากาศไม่
แหง้จนเกินไป และท าใหเ้กิดฝน ลม ซ่ึงมีความจ าเป็นต่อเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

2. วฏัจกัรของน ้า 
           วฏัจกัรของน ้า หมายถึง ปรากฏการณ์ท่ีน ้าจากแหล่งต่าง ๆ บนพื้นโลก รวมทั้งจากการขบัถ่ายของ
ส่ิงมีชีวติ การหายใจ การคายน ้าของพืช การสังเคราะห์แสงของพืช ไดรั้บความร้อนจากดวงอาทิตย ์และระเหยข้ึน
ไปในอากาศ กลายเป็นไอ จากนั้นเม่ือความร้อนท่ีสะสมในไอน ้าลดลง จะเกิดการควบแน่นเป็นละอองน ้า รวมกนั
เป็นกอ้นเมฆ และเม่ือกอ้นเมฆมีขนาดใหญ่ข้ึนจะตกมาเป็นฝน ลูกเห็บหรือหิมะ ลงสู่พื้นและแหล่งน ้าอีกคร้ัง 

 

                            
                                                                    ภาพที ่2 การเกิดวฎัจกัรน ้า  
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3. แหลง่น ้าบนโลก 
        แหล่งน ้าบนโลก แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ ดงัน้ี 
             3.1 น า้ผวิดินหรือน า้บนดิน (Surface water) : ไดแ้ก่ แม่น ้ าล าคลอง หนอง บึง ทะเล แบ่งออกได ้2  ชนิด 
     1) น ้าจืด : คือ น ้าท่ีไม่มีเกลือละลายอยูใ่นปริมาณน ้าทั้งหมด เช่น ฝาย เข่ือน อ่างเก็บน ้า หรือบ่อน ้า 
     2) น ้าเคม็ : คือ น ้าท่ีมีเกลือละลายอยูเ่ป็นจ านวนมาก พบในทะเล มหาสมุทร 
 3.2 น า้ใต้ดิน (Ground waater) : คือ น ้าท่ีถูกกกัเก็บอยูใ่ตผ้วิดิน เป็นแหล่งส าคญัแห่งหน่ึงของโลก เพราะ
มีถึง 31% ของปริมาณน ้าจืดทั้งหมดบนโลก เรียกน ้าท่ีอยูบ่ริเวณใตดิ้นดา้นบนชั้นหิน วา่ “น า้ใต้ดิน” น ้าท่ีไหลซึม
ต่อลงไปดา้นล่างโดยผา่นรอยแยกของชั้นหินลงไป จะไปขงัอยูท่ี่ชั้นหินดา้นล่าง เรียกน ้าในชั้นน้ีวา่ “น า้บาดาล” 
 3.3 น า้ในบรรยากาศ : คือ น ้าท่ีพบบริเวณชั้นบรรยากาศ โดยอาจเป็นน ้าท่ีอยูใ่นสถานะของแขง็ เช่น 
ลูกเห็บ หิมะ สถานะของเหลว เช่น น ้าฝน น ้าคา้ง หรือในสถานะแก๊ส เช่น หมอก เมฆ เป็นตน้  

4. แหลง่น ้าบนโลก 
             4.1 ดินดอนสามเหลีย่มปากแม่น า้ : เกิดจากน ้าพดัพาตะกอนไหลจากท่ีราบลงสู่แอ่งน ้าขนาดใหญ่ ซ่ึง
อาจจะเป็นทะเลสาบ หรือทะเลได ้ตะกอนบางส่วนจะจมทบัถมกนัเป็นบริเวณกวา้ง พบเห็นไดท้ัว่ไปบริเวณปาก
แม่น ้าท่ีเช่ือต่อกบัทะเล เช่น ปากแม่น ้าเจา้พระยา 
 4.2 เนินตะกอนน า้รูปพดั : น ้าท่ีพดัพาตะกอนจากบริเวณท่ีสูงลงสู่ท่ีต ่า เช่น บริเวณแอ่งน ้าตก 
 4.3 การกร่อนและการทบัถมจากกระแสน า้  
 4.4 การกดักร่อนจากปฏิกิริยาเคมี : เกิดจากน ้าฝนท่ีตกลงมาละลายแก๊สต่าง ๆ ไดแ้ก่ NO2 , SO2 , CO2 
 4.5 การเกดิหินงอกหินย้อย  

5. การอนรุกัษน์ ้า 
             5.1 ประโยชน์ของน า้ : ใชใ้นการอุปโภคบริโภคเพื่อการด ารงชีวติ แหล่งท่ีอยูอ่าศยัของส่ิงมีชีวติ 
 5.2 ปัญหาของน า้ : ผลจาการตดัไมท้  าลายป่า ฝนไม่ตกตามฤดูกาล ขยะมูลฝอยส่ิงปฏิกลูต่าง ๆ  
 5.3 ดัชนีช้ีวดัคุณภาพน า้เสียก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน า้ : 
       1) ค่า DO (Dissolved Oxygen) : คือ ปริมาณแก๊สออกซิเจนท่ีละลายอยูใ่นน ้า มีค่าตั้งแต่ 0-9 mg/l 
น ้าสะอาดจะมีค่า DO มาก น ้าท่ีมีค่า DO ต ่ากวา่ 3 mg/l จดัเป็นน ้าเสีย น ้ามีค่า DO ต ่ากวา่ 1 mg/l น ้าน่าจะตาย 
       2) ค่า COD (Chemical Oxygen Demand) : คือ ปริมาณแก๊สออกซิเจนท่ีตอ้งใชใ้นการยอ่ยสลาย
สารอินทรียใ์นน ้าโดยใชส้ารเคมีเป็นตวัยอ่ยสลาย น ้าสะอาดจะมีค่า COD ต ่า น ้าเสียค่า COD จะสูงตั้งแต่ 100 
จนถึงมากกวา่ 10,000 mg/l น ้าเสียปล่อยลงสู่แม่น ้าไดจ้ะตอ้งมีค่า COD ไม่เกิด 120 
       3) ค่า BOD (Biochemical Oxygen Demand) : คือ ปริมาณแก๊สออกซิเจนท่ีตอ้งใชใ้นการยอ่ยสลาย
สารอินทรียใ์นน ้า โดยใชจุ้ลินทรียเ์ป็นตวัยอ่ยสลาย น ้าสะอาดจะมีค่า BOD ต ่า น ้าเสียค่า BOD จะสูง ตั้งแต่ 100 
จนถึงมากกวา่ 1,000 mg/l และน ้าเสียท่ีสามารถปล่อยลงสู่แหล่งน ้าไดจ้ะตอ้งมีค่า BOD ไม่เกิด 20 mg/l 
      เพิม่เติม : ค่า COD จะมีค่ามากกว่า BOD เสมอ และค่า BOD/COD จะแปรผกผันกบัค่า DO เสมอ 

แหล่งน ้าใดมีค่า BOD สูง แสดงว่าเป็นน ้าเสีย มีสารอินทรีย์ละลายในน ้ามาก กจ็ะมีค่า DO ต ่า 
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     ใบงานท่ี 5.1 เรือ่ง ทรพัยากรน ้า 

ค าช้ีแจง     ใหน้กัเรียนใชค้วามรู้ท่ีเรียนมาตอบค าถาม 

 1.   ทะเลสาบเป็นแหล่งน ้าจืดหรือน ้าเคม็ 
   
  
    
  
 2.   จงเรียงล าดบัแหล่งน ้าบนผวิดินต่อไปน้ีจากขนาดเล็กไปหาขนาดใหญ่ 

 
 
 
  

 3.   น ้าใตดิ้น หมายถึงอะไร 
   
            
              

4.   ดินดอนสามเหล่ียม เกิดจากสาเหตุใด 
   
            
              
            

5.   น ้า สามารถท าลายสภาพแวดลอ้มไดอ้ยา่งไร 
    

          
            
            

          
 
 
 
 
 
 

บึง     ทะเลสาบ     คลอง     หนอง     แม่น ้า 
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6.  อธิบายการเกิดวฏัจกัรของน ้าตามธรรมชาติแบ่งออก 4 ขั้นตอน ดงัภาพ 
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           7. อธิบายวธีิการอนุรักษน์ ้า 

การควบแน่น (Condensation) 

ก้อนเมฆ 

      ฝน (Precipitation) 
      ระเหย  (Evaporation) 

การคายน า้ของพชื (Transpiration) 

การรวมตวัของน า้ (Collection) 

น า้ทะเล 
มหาสมุทร 

น า้ใต้ดนิ 


